Nazorg op de afdeling Longgeneeskunde
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.
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U bent opgenomen geweest op afdeling Longgeneeskunde. In deze folder geven wij u informatie die
belangrijk is voor de periode na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Recepten
Als tijdens de opname medicatie is gestart die u thuis mag vervolgen, hebt u een recept meegekregen.
Daarbij is ook een overzicht van de medicatie die u op dit moment gebruikt, een medicatiepaspoort,
toegevoegd. U kunt de voorgeschreven medicatie ophalen bij de apotheek in het ziekenhuis of bij uw
eigen apotheek met het recept en het medicijnpaspoort.

Polikliniek
Hebt u een controleafspraak voor de polikliniek Longgeneeskunde en bent u verhinderd? Bel dan
minimaal 24 uur van te voren voor een nieuwe afspraak. Het telefoonnummer vindt u achterin deze
folder. Mocht deze afspraak gekoppeld zijn met een longfunctieonderzoek en/of röntgenonderzoek,
verzoeken wij u dat te melden.

Verpleegafdeling
Als u vragen hebt over de zorg (medicatie, leefregels, etc.), neem dan contact op met de
verpleegafdeling Longgeneeskunde. De telefoonnummers vindt u achterin deze folder.

Huisarts/huisartsenpost
Als u binnen 24 uur na ontslag acute problemen hebt met uw gezondheid die te maken hebben met
uw opnamediagnose, neem dan contact op met de verpleegafdeling.
Voor gezondheidsproblemen die te maken hebben met uw opnamediagnose die later optreden dan
24 uur na ontslag, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost.

Hulpmiddelen
Als u nog geen gebruikmaakt van het huren van hulpmiddelen (rollator, etc.), maar die thuis toch
nodig blijkt te hebben, kunt u die halen op vertoon van uw verzekeringsgegevens bij de
thuiszorgwinkel. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de thuiszorg. Een rolstoel moet u van te voren
bestellen; het kan zijn dat die niet direct beschikbaar is.
Contactgegevens Thuiszorgwinkel
Lage Witsiebaan 2/A, Tilburg
Maandag t/m vrijdag: 9.00-17.30 uur
Zaterdag: 10.00-13.00 uur
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, locatie ETZ Elisabeth, Medische Boulevard

Thuiszorg
Als de zorg (her)start, verzorgt de verpleegkundige een overdracht voor de thuiszorg of instelling waar
u naartoe gaat. Hebt u vragen over uw thuiszorg, kunt u contact opnemen met de thuiszorg die uw
verzorging regelt.

Tot slot
Wij adviseren u de folder mee te nemen met informatie over uw opnamediagnose, zodat u na ontslag
de leefregels voor thuis kunt doornemen. Wij wensen u een goed verder herstel namens het medisch
en verpleegkundig team. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek
Longgeneeskunde.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Longgeneeskunde:

(013) 221 02 60

Etage F
kamer 1 t/m 16 Longgeneeskunde:
kamer 29 t/m 44 Longgeneeskunde:

(013) 221 30 31
(013) 221 30 33
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